
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(тридцять третя сесія шостого скликання) 

РІШЕННЯ 
 

від 08.10.2013 № 730 
м. Бердичів 

 

 

Про найменування новостворених 
вулиць  

ВИРІШИЛА: 

Розглянувши листа керуючого справами виконкому Бердичівської 
міської ради, голови комісії з перейменування вулиць, провулків, площ міста 
Бердичева Мохно Н.С, відповідно до рішення міської ради від 18.03.2009 № 
637 «Про затвердження переліку назв площ, вулиць і провулків м. 
Бердичева» (зі змінами), п.3.1 «Положення про порядок надання громадянам 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд», затвердженого рішенням міської ради від 
04.06.2009 № 669, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, земельних відносин та приватизації, 
керуючись ст.25, п. 41 ч. 1 ст. 26, ч.9 ст. 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні міська рада 

1. Найменувати  новостворені  вулиці:  
«Проектна, 6» - вул. Малинова; 
«Проектна,7» - вул. Світла; 
«Проектна, 8» - вул. Привітна; 
«Проектна, 9» - вул. Каштанова; 
«Проектна,10» - вул. Сонячна; 
«Проектна, 11» - вул. Затишна; 
«Проектна, 12» - вул. Абрикосова; 
«Проектна, 13» - вул. Веселкова; 
«Проектна, 14» - вул. Медова. 
 

2. Включити до переліку назв площ, вулиць і провулків м. Бердичева, 
затвердженого рішенням міської ради від 18.03.2009 № 637 (зі змінами) 
новостворені вулиці: Аліна, Шевиріна, Ривжа, Найдіна, Кучерова, Малинова, 
Світла, Привітна, Каштанова, Сонячна, Затишна, Абрикосова, Веселкова, 
Медова.  
 



3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради 
від  19.09.2013  № 416  таким чином: 

3.1. «У пункті 8 замість «по вул. «Проектній, 6» читати: «по вул. 
Малиновій»;  
3.2. «У пункті 9 замість «по вул. «Проектній, 7» читати: «по вул. Світлій»;  
3.3. «У пункті 10 замість «по вул. «Проектній, 8» читати: «по вул. 
Привітній»;  
3.4. «У пункті 11 замість «по вул. «Проектній, 9» читати: «по вул. 
Каштановій»;  
3.5 «У пункті 12 замість «по вул. «Проектній, 10» читати: «по вул. 
Сонячній»;  
3.6. «У пункті 13 замість «по вул. «Проектній, 11» читати: «по вул. 
Затишній»;  
3.7. «У пункті 14 замість «по вул. «Проектній, 12» читати: «по вул. 
Абрикосовій»;  
3.8. «У пункті 15 замість «по вул. «Проектній, 13» читати: «по вул. 
Веселковій»;  
3.9. «У пункті 16 замість «по вул. «Проектній, 14» читати: «по вул. 
Медовій»;  

4. Контроль покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, земельних відносин та приватизації. 
 
 

Міський голова                                                                       В.К. Мазур 


	РІШЕННЯ

